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Streszczenie
 

Leczenie rozległych ubytków skórnych przy pomo-

cy syntetycznych materiałów lub z wykorzystaniem 

inżynierii tkankowej jest obecnie najbardziej rozwi-

niętą dziedziną medycyny regeneracyjnej. Pierwsze 

materiały stosowane w leczeniu rozległych oparzeń 

bazowały na materiałach naturalnych i kolagenie. 

Kolagen jest podstawą praktycznie wszystkich sub-

stytutów skórnych stosowanych aktualnie w leczeniu 

klinicznym. Jednak zauważalne jest zapotrzebowanie 

na inne materiały, w tym, przede wszystkim, polimery 

syntetyczne. Szczególnie ważną rolę w opracowywa-

niu nowych ulepszonych substytutów skóry odgry-

wają polimery resorbowalne. Bardzo ważną cechą 

polimerów syntetycznych jest możliwość modyfikacji 

ich właściwości na etapie syntezy oraz uzyskiwania 

odpowiedniej mikrostruktury. Niniejszy artykuł stanowi 

przegląd biomateriałów polimerowych stosowanych 

w regeneracji skóry. W artykule omówiono materiały 

stosowane i badane klinicznie, jak i najnowsze trendy 

w badaniach laboratoryjnych substytutów skóry.

Słowa kluczowe: materiały polimerowe, polimery 

resorbowalne, sztuczna skóra, medycyna regenera-

cyjna, inżynieria tkankowa

[Inżynieria Biomateriałów, 95, (2010), 2-9]

Wprowadzenie

Regeneracja rozległych ubytków skórnych, przede 

wszystkim urazów oparzeniowych, to bardzo poważny prob-

lem. Szczególnie dotkliwe są oparzenia III stopnia, obejmu-

jące całą grubość skóry, których wyleczenie może być tylko 

częściowe, a na skórze pozostają rozległe i głębokie blizny 

oraz istnieje niebezpieczeństwo występowania przykurczów. 

Trzeba podkreślić, że bez względu na rozległość, oparze-

nia II i III stopnia dotyczące miejsc odkrytych (twarz, ręce, 

stopy), szczególnie u małych dzieci, powinny być leczone w 

warunkach szpitalnych. Wśród różnych schorzeń skóry, jak 

np. rumień, pęcherze, obrzęki, martwica czy owrzodzenia, 

większość z nich wymaga dokonania przeszczepu.

Metoda przeszczepów autologicznych, mimo wielu 

swoich zalet, ma pewne ograniczenia, wśród których 

istotny jest długi czas potrzebny na wyhodowanie tkanki in 

vitro, podczas którego pacjent podatny jest na wszelkiego 

rodzaju infekcje. Przedmiotem intensywnych badań są 

zatem złożone substytuty skórne, które mogłyby zastąpić 

skórę właściwą i/lub służyć jako warstwa powierzchniowa, 
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Abstract
 

The treatment of extensive skin defects both with 

the use of synthetic materials or by tissue enginee-

ring is the most developed branch of regenerative 

medicine. First materials applied in the treatment of 

extensive burns were based on natural materials and 

collagen. Collagen is the basis of practically all skin 

substitutes applied in the clinical skin treatment. Howe-

ver the need for different materials, especially synthe-

tic polymers, is noticeable. Resorbable polymers 

play particularly important role in the research on 

new improved substitutes of skin. The possibility of 

the modification of their properties on the stage of 

the synthesis and achieving suitable microstructure 

is a very important feature of synthetic polymers. In 

this review polymer biomaterials applied in the rege-

neration of skin are described. Materials which were 

already clinically tested, as well as the new trends 

in the laboratory investigations of substitutes of skin 

are presented.

Keywords: polymer biomaterials, resorbable poly-

mers, artificial skin, regenerative medicine, tissue 

engineering

[Engineering of Biomaterials, 95, (2010), 2-9]

Introduction

Regeneration of extensive skin injuries is a very serious 

problem. Especially burn injuries are the most harmful. Third-

degree burn is the most serious. It occurs with the damage 

of the whole thickness of the skin, and always results in 

deep scars. Healing of the third-degree burn can be only 

partial, and contracture is possible. It should be stressed out 

that with no regard on vastness, second- and third-degree 

burns occurring on spaces uncovered, like face, hands, 

feet, and especially in young children, should be treated in 

hospital conditions. Among the various injuries of the skin, 

e.g., erythema, blisters, swellings, necrosis or ulcerations, 

majority requires surgical interventions and grafting.

Autografts, despite many advantages, have certain limita-

tions. Among them, long time necessary for in vitro tissue 

growing is very important, as it is the time of increased 

susceptibility of the patient on various infections. This aimed 

the intensified investigations toward artificial hybrid skin 

substitutes, which could replace the dermis and/or serve 

as the epidermis on which keratinocytes would grow up. 



3na której wzrastałyby keratynocyty, czyli komórki tworzące 

naskórek - wierzchnią barierową warstwę skóry. Dzięki 

substytutom skórnym chory może być leczony bezpośrednio 

po wypadku i nie jest konieczne czekanie na wyhodowanie 

naskórka w laboratorium. 

Badania i próby zastosowań klinicznych zamienników 

skórnych, jakie dotąd podjęto, dotyczyły zarówno polimerów 

naturalnych jak i syntetycznych. Naturalne polimery, pozy-

skiwane z materiału zwierzęcego, poza szeregiem zalet wy-

kazują jednak wady polegające na silnej odpowiedzi immu-

nologicznej, trudnościach związanych z ich wyodrębnieniem 

i oczyszczaniem, a także możliwością przenoszenia wraz z 

biomateriałem czynników chorobotwórczych. Coraz większe 

znaczenie zdobywają więc polimery syntetyczne, które w 

porównaniu z innymi materiałami stosowanymi w inżynierii 

tkankowej oferują wiele zalet, jak na przykład bioinertność, 

możliwość dopasowania właściwości mechanicznych lub 

szybkości degradacji do rodzaju ubytku. W zależności od 

zastosowania, polimery syntetyczne można „wyposażyć” w 

określone grupy funkcyjne, porowatość, czy odpowiednie 

cechy powierzchni. 

Pierwsze udane wszczepy syntetycznej skóry bazującej 

na elastomerach polisiloksanowych, przeprowadzone w dru-

giej połowie lat 70. [1], pociągnęły za sobą prace badawcze 

uwieńczone wprowadzeniem kilku kolejnych materiałów, m. 

in.: Dermograft®, Apligraf®, Integra® [2]. Ponieważ niektóre 

z tych substytutów uzyskały pozytywne oceny kliniczne, 

zostaną one pokrótce scharakteryzowane w dalszej części 

artykułu. Opracowano także materiały imitujące ludzką skórę 

do zastosowań tymczasowych jako opatrunki. Jednym z 

takich materiałów jest celuloza otrzymywana w procesach 

biotechnologicznych z wykorzystaniem enzymów bakteryj-

nych [3]. Duże nadzieje wiązane są obecnie z produktem 

o nazwie ICX-SKN brytyjskiej firmy Intercytex, który już po 

28 dniach od wszczepienia prawie idealnie integruje się ze 

skórą pacjenta i spełnia wszystkie jej funkcje [4]. Pomimo 

iż dostępne są na rynku medycznym zarówno syntetyczne 

substytuty skóry jak i oparte na inżynierii tkankowej, wciąż 

poszukiwane są nowe materiały.

Problematyką regeneracji skóry zajmuje się w Polsce 

kilka ośrodków badawczych. Wśród nich można wymienić 

zespół z Instytutu Technologii Polimerów i barwników Poli-

techniki Łódzkiej, który opracował biomateriał kolagenowy 

ułatwiający regenerację, wzmacniający lub zastępujący 

tkankę miękką [5]. Naukowcy z Uniwersytetu w Łodzi 

opracowali metody otrzymywania celulozy bakteryjnej 

przeznaczonej do opatrywania ran [6]. Natomiast badacze 

z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oceniali 

wpływ promieniowania słonecznego na substytuty kolage-

nowe i chitozanowe [7].

Do 2008 r. w Polsce leczeniu z zastosowaniem substy-

tutów skóry poddano ok. 20 dzieci [8]. Pierwszą pacjentką 

była dziewięcioletnia dziewczynka, która miała poparzone 

ponad 70% ciała [9]. Zabieg z wykorzystaniem Integry® 

przeprowadzono w Dziecięcym Centrum Oparzeniowym w 

Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokoci-

miu. Integra® wrosła bardzo dobrze i skóra właściwa dziecka 

odrodziła się, a przeszczepy własnego naskórka dziecka na 

tę matrycę bardzo dobrze się przyjęły. Przeprowadzono rów-

nież operację wszczepienia Integry® dorosłemu pacjentowi. 

Lekarze z Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia Cięż-

kich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach podjęli się 

rekonstrukcji lewej dłoni 25-letniego studenta, który uległ po-

parzeniom podczas wybuchu gazu [10]. Mimo bezsprzecz-

nych sukcesów w tej dziedzinie medycyny dostęp pacjentów 

do syntetycznych lub bazujących na inżynierii tkankowej 

substytutów skóry jest bardzo ograniczony ze względu na 

koszty. Ponadto każdy ze stosowanych materiałów nie jest 

w pełni satysfakcjonujący i wymaga jeszcze dopracowania. 

Keratinocytes are predominant cells of epidermis - the outer-

most barrier layer of the skin. Artificial or bioengineered skin 

substitutes allow for the treatment directly after the injury, as 

no time is needed for cell growing in the laboratory. 

The investigations and the clinical tests of artificial skin 

which was undertaken so far, concerned both natural and 

synthetic polymers. Natural polymers, usually selected from 

animals, beyond many advantages, show some disadvan-

tages like possibility of rejection, difficulties in separation 

and purification, and possibility of disease transfer. On the 

other hand, comparing to other materials applied in tissue 

engineering, synthetic polymers offer biological inertness, 

easiness of adjustment of their mechanical properties or the 

speed of degradation accordingly to the injury. Depending 

on the usability, synthetic polymers can be appropriately 

“equipped” in functional groups, porosity or the suitable 

surface properties. 

First successful implant of the synthetic skin basing on 

silicone elastomers, conducted in second half of 1970s 

[1], has been a reason for intensive research resulting in 

the introduction to the medical market new materials, e.g., 

Dermograft®, Apligraf®, Integra® [2]. Some of them obtained 

positive clinical opinions and will be briefly characterized in 

this article. Materials imitating human skin for temporary 

use as dressings have been also elaborated. One of them 

is cellulose produced in biotechnological processes utiliz-

ing bacterial enzymes [3]. Presently, great expectations are 

directed to the product developed by the British company 

- ICX-SKN, which extremely well integrates with a patient 

skin after 28 days from grafting fulfilling all skin functions 

[4]. In spite that on the medical market are accessible both 

synthetic and tissue-engineering-based skin substitutes, 

new materials are sought continually.

The problems of skin regeneration in Poland are investi-

gated in several research centers. In one among them, the 

Institute of Polymer and Dye Technology of the Technical 

University of Lodz, collagen based biomaterial facilitating 

regeneration, strengthening or replacing the soft tissue has 

been developed [5]. Scientists from the University of Lodz 

worked out the methods of receiving bacterial cellulose 

designed for wounds dressing [6], and the ones from the 

Nicolaus Coprenicus University in Toruń checked the influ-

ence of the sun radiation on collagen and chitosan based 

membranes [7].

In Poland, until year 2008, 20 children with extensive 

skin burns or other injuries were subjected to the clinical 

treatment with the use of skin substitutes [8]. The nine-year-

old young girl who had burnt more than 70% body was the 

first treated patient [9]. The intervention with utilization of 

Integra® was conducted in Children’s Burn Centre in the 

University Children’s Hospital in Kraków-Prokocim. Integra® 

very well integrated with the child’s skin, the dermis revived, 

and the autologous transplants of epidermis on the surface 

of Integra® were taken very well. The operation of grafting 

Integra® in the adult patient was also conducted in Center 

of Heavy Burns Treatment and Plastic Surgery in Gryfice.  

The doctors undertook the reconstruction of the left palm of 

the 25-year-old student who experienced heavy burns during 

a gas explosion [10]. Despite of unquestionable successes in 

the field of skin regeneration patient’s access to the synthetic 

or basing on tissue engineering substitutes of skin is very 

limited due to costs. Moreover, all artificial skins are not fully 

satisfying and still more research is required.



4 Budowa i funkcje tkanki skórnej

Skóra stanowi naturalną barierę ochronną organizmu 

przed niepożądanymi czynnikami zewnętrznymi. Jej funkcja 

jest jednak znacznie bardziej złożona. Wystarczy wymienić 
udział w termoregulacji ustroju, gospodarce wodno-elektrolito-

wej, czy syntezie witaminy D3. Skóra zbudowana jest z trzech 
warstw, zewnętrznej – naskórka (łac. epidermis), położonej 
głębiej skóry właściwej (łac. dermis) oraz tkanki podskórnej 
(łac. hypodermis). Naskórek, grubości 0,1-0,2 mm, tworzą ko-

mórki zwane keratynocytami, które przez całe życie są przez 
organizm odnawiane (wierzchnia warstwa ulega złuszczeniu 
i zastępowana jest komórkami z warstwy położonej bliżej 
skóry właściwej). Podstawowym składnikiem skóry właściwej 
jest kolagen. W warstwie skóry właściwej znajduje się sieć 
naczyń krwionośnych, mieszki włosów, kanały potowe oraz 
receptory dotyku, temperatury i bólu. Budowa chemiczna 
i struktura powierzchni poszczególnych warstw jest dość 
skomplikowana. Na przykład, by zapewnić doskonałe przy-

leganie naskórka do skóry właściwej włókna kolagenu IV, ko-

lagenu VII i lamininy formują pofałdowaną strukturę, w której 
odpowiednie receptory komórek skóry właściwej zakotwiczają 
się w komórkach keratynocytowych naskórka. Ponadto war-
stwy, ze względu na pełnione funkcje, znacznie różnią się 
mikrostrukturą, elastycznością i przepuszczalnością wody. 
Wszystkie te czynniki muszą być brane pod uwagę przy pro-

jektowaniu tkankowych lub syntetycznych substytutów skóry. 

Substytuty skóry

Przeszczepy autologiczne i allogeniczne oraz substy-

tuty tkankowe
Najstarszą metodą uzupełniania ubytków skóry, dziś uzna-

waną za kliniczny standard, jest przeszczep autologiczny. 
Odpowiedni wycinek skóry pobiera się z mniej widocznego 
miejsca i implantuje w miejscu uszkodzenia. Niewątpliwą 
zaletą stosowania autologicznej metody przeszczepów jest 
brak odpowiedzi układu immunologicznego, co umożliwia 
długoterminowe leczenie rany bez odrzucenia wyhodowanej 
tkanki przez organizm. Jakkolwiek przeszczepy autologiczne 
są obecnie normą w regeneracji ubytków skórnych, ilość 
przeszczepianej tkanki jest ograniczona, a więc metoda ta nie 
nadaje się do regeneracji rozległych ran. Ponadto, w miejscu 
pobrania powstaje nowy ubytek tkanki skórnej. Zastosowanie 
przeszczepu allogenicznego, czyli pobranego z obcego orga-

nizmu, jest z kolei zawsze obarczone ryzykiem odrzucenia. 
   Jako, że obie metody mają poważne ograniczenia za-

stosowania, znacznie lepsza wydaje się metoda hodowli 
odpowiednich komórek in vitro na bazie tkanki pobranej od 
pacjenta. Przy niewielkich ilościach pobranych komórek pa-

cjenta, metoda ta daje możliwość leczenia dużo większych 
powierzchni ciała, które uległy oparzeniom lub innemu 
uszkodzeniu [11-13].

Żywe komórki od dawna były wykorzystywane w medycy-

nie regeneracyjnej do otrzymywania sztucznych narządów, 
ale najbogatszą historię badawczą i aplikacyjną ma skóra. 
Pierwsza publikacja dotycząca tkankowego substytutu skóry 
ukazała się w 1975 r. [14], w następstwie czego w latach 80. 
opracowano inne oparte na różnych komórkach skórnych 
biomateriały. Można je podzielić na dwie grupy w zależności 
od pochodzenia zastosowanych komórek (autologiczne 
– jeśli komórki zostały pobrane od pacjenta i allogeniczne 
– gdy komórki pochodzą z obcego organizmu). Jeżeli uraz 
spowodował uszkodzenie naskórka do hodowli nowej tkanki 
wykorzystuje się keratynocyty, jeśli uszkodzeniu uległa skóra 
właściwa – fibroblasty [15] lub oba rodzaje komórek. Dzięki 
zastosowaniu metod inżynierii tkankowej dochodzi do rege-

neracji, tj. odtworzenia nowej tkanki, która jest identyczna 
funkcjonalnie i strukturalnie ze zdrową tkanką.

Structure and functions of the natural skin

The skin makes up the natural protective barrier of the 
organism against undesirable external factors. Its function, 
however, is considerably more complex. One should men-

tion its participation in thermoregulation of the body system, 
water-electrolyte balance, or synthesis of vitamin D3. Natural 
skin consists of three layers, external – epidermis, deeper 
layer - dermis and subcutaneous tissue (hypodermis). Epi-
dermis of thickness 0.1-0.2 mm, is created by cells called 
keratinocytes, which are being renewed by the organism 
through the whole life (the top layer undergoes peeling off 
and is replaced by cells from the deeper layers close to 
dermis). The basic component of the dermis is collagen. 
It is very well vascularized, and contains hair follicles, 
perspiratory channels and sensory receptors of touch, 
heat and pain. Chemical structure and the structure of the 
surface of the individual skin layers are quite complicated. 
For example, to guarantee tight connection between the 
epidermis and dermis fibres of collagen IV, collagen VII 
and laminin create three-dimensional structure allowing the 
suitable receptors of dermis to anchor in keratinocytes of 
the epidermis. Moreover, the skin layers, according to their 
functions, considerably differ with microstructure, elastic-

ity, and water penetrability. All the above factors have to 
be taken under the consideration in designing synthetic or 
tissue-based skin substitutes.

Skin substitutes

Autologous and allogenic transplants and tissue sub-

stitutes
The oldest method of replenishing loss of skin, nowa-

days recognized as a clinical standard, is transplantation 
of autologous grafts. The suitable segment of the patient 
skin with a proper thickness is surgically taken from another 
part of the body, and used to graft the damaged area. The 
unquestionable advantage of autograft is lack of immune 
reaction against it, enabling the long-term treatment of the 
injured area. Although autologous transplants are standard 
in skin regeneration, the amount of the transplanted tissue 
is limited, and extensive wounds cannot be healed by this 
method. Moreover, a new injury is surgically created to 
harvest the transplant. On the other hand, use of an allo-

genic transplant that is taken from another donor is always 
burdened with the risk of rejection.

Because both methods have serious limitations of the 
use, considerably more proper seems the method of grow-

ing suitable cells in vitro basing on tissue taken from the 
patient. That way, small quantities of tissue taken from the 
patient, give opportunity of treatment of very extensive burns 
or other skin damages [11-13].

Living cells have been used in the regenerative medicine 
to produce artificial organs for long time, but the skin has 
the richest investigative and clinical history. First publication 
relating to the tissue-based-substitute of the skin appeared 
in 1975 r. [14]. Following it, many other tissue based bioma-

terials have been published in 1980s. They can be divided 
into two groups depending on the origin of the applied cells 
(autologous – if cells were taken from the treated patient, or 
allogenic – when came from another organism). If the injury 
caused the damage of the epidermis, keratinocytes are used 
for new tissue growing, if the dermis underwent the dam-

age – fibroblasts [15] or both. With the tissue engineering 
based methods it is possible to produce new tissue whose 
functions and structure properties are almost identical with 
those of the analogous healthy one.



5Ciągle jednak problemem ograniczającym stosowanie 

substytutów komórkowych w transplantologii, jest długi czas 

potrzebny na wyhodowanie tkanki in vitro, podczas którego 

pacjent podatny jest na wszelkiego rodzaju infekcje, a uszko-

dzona tkanka bardzo często ulega obkurczeniu i bliznowace-

niu. Również niedogodnością jest to, że sztucznie wyhodowa-

ny naskórek jest bardzo kruchy i delikatny, co więcej, często 

nie chce odpowiednio przylegać do poparzonych powierzchni. 

Przedmiotem intensywnych badań są zatem złożone substy-

tuty skórne, w których komórki zasiedla się na odpowiednim 

podłożu syntetycznym. Takie materiały hybrydowe mogą 

zastępować skórę właściwą i jednocześnie stanowić podłoże 

dla wzrostu keratynocytów naskórka [16]. Ułatwia to znacząco 

adhezję sztucznego wszczepu do rany, proliferację komórek 

pacjenta od razu w miejscu ubytku i w trakcie gojenia, a sam 

pacjent zabezpieczony jest przed inwazją drobnoustrojów i 

infekcjami w czasie trwania leczenia [12].

Najnowszym kierunkiem badań inżynierii tkankowej jest 

łączenie komórek otrzymanych w hodowli in vitro z biode-

gradowalnymi matrycami przestrzennymi pełniącymi funkcję 

rusztowania dla tych komórek [15]. Przestrzenne rusztowa-

nie, przygotowane z odpowiedniego, biozgodnego materiału 

zasiedla się komórkami, a następnie powstały konstrukt 

materiałowo-komórkowy wszczepia w miejsce ubytku [17]. 

Po utworzeniu nowej tkanki materiały te ulegają degradacji i 

resorpcji przez organizm, przez co nie jest konieczna kolejna 

operacja w celu ich usunięcia [13]. 

Substytuty skóry w badaniach klinicznych 
Dzięki substytutom skórnym chory może być leczony 

bezpośrednio po wypadku i nie jest konieczne czekanie 

na wyhodowanie naskórka w laboratorium. W Polsce naj-

bardziej znanym syntetycznie otrzymanym ekwiwalentem 

skóry jest Integra® [2]. Wykorzystuje się ją z bardzo dobrym 

skutkiem w rozległych i głębokich oparzeniach [18]. Inte-

gra® zbudowana jest z dwóch warstw, dolnej składającej 

się z bydlęcego kolagenu i chondroityny wyodrębnionej z 

chrząstki rekina, która stanowi podłoże dla regenerującej 

tkanki oraz wierzchniej zabezpieczającej - cienkiej warstwy 

polisiloksanu. Warstwa dolna ulega resorpcji, natomiast 

wierzchnia jest usuwana w miarę postępu leczenia [19]. 

Istotnym elementem budowy dolnej warstwy jest jej porowa-

tość ze średnicą porów 20-125 µm, optymalną dla migracji 

komórek śródbłonka i fibroblastów. Integra® z czasem ulega 

całkowitej resorpcji, więc nie jest konieczny powtórny zabieg 

chirurgiczny w celu jej usunięcia.

Biosyntetyczną skórą jest także Biobrane® – materiał 

oparty o tkaninę poliamidową, powleczoną cienką warstwą 

polisiloksanu oraz kolagenu [19].  Dodatkowo może być 

zasiedlona keratynocytami. Biobrane® wchodzi w reakcję 

z czynnikami krzepnięcia krwi w ranie, dzięki czemu lepiej 

przylega do jej powierzchni. Obecność porów w Biobrane® 

umożliwia drenaż przesięku i przenikanie antybiotyków 

stosowanych miejscowo. Biobrane® jest materiałem 

bioinertnym. Pewnym problemem tego substytutu jest 

nieresorbowalność poliamidu i konieczność usuwania go, 

po całkowitej lub częściej częściowej, regeneracji tkanki. 

Nadaje się przede wszystkim do leczenia ubytków naskórka 

oraz niewielkich ubytków skóry właściwej [2]. 

Biosubstytutem opartym na resorbowalnym poligliko-

lidzie-ko-laktydzie zasiedlonym fibroblastami jest Der-

magraft® [2,20]. Fibroblasty produkują kolagen, czynniki 

wzrostu, glikozaminoglikany i fibronektynę ułatwiające rege-

nerację. W badaniach klinicznych nie stwierdzono żadnych 

komplikacji lub odrzucenia tego substytutu przez organizm.  

Z kolei TransCyte® jest substytutem wierzchniej warstwy 

skóry zbudowanym z półprzepuszczalnej warstwy polisi-

loksanu oraz siateczki poliamidowej pokrytej kolagenem 

zwierzęcym z wyhodowanymi na nim fibroblastami.  

Still however, serious limitation of applicability of tissue-

based skin substitutes is the long time necessary for the 

cultivation the tissue in vitro. During that period the patient 

is highly susceptible to infection, and the area of injury 

usually undergoes fibrosis, contraction or scarring. Another 

inconvenience is brought by fragility and slenderness of 

the cultivated tissue, what more, often it does not suitably 

adhere to burnt surfaces. Presently, complex skin substi-

tutes with cells seeded on suitable synthetic scaffold are 

the object of intensive investigations. Such hybrid materials 

can replace dermis, and simultaneously create scaffold for 

the regenerating epidermis [16]. They facilitate adhesion of 

the artificial implant to the injured tissue, enable proliferation 

of the cells directly in the healing site, and create a barrier 

protecting the wound against the bacterial infection during 

the medical treatment [12].

The most recent trend in skin tissue engineering is to 

join living cells cultivated in vitro with biodegradable three-

dimensional matrices fulfilling the function of scaffolding 

for the cells [15]. The scaffold, prepared from suitable, 

biocompatible material is seeded with appropriate cells, 

then the polymer-cellular framing is grafted in the place 

of injury [17]. Polymer materials undergo degradation and 

resorption creating space for regenerating tissue. What 

important, no additional surgery to remove the synthetic 

scaffold is needed [13]. 

Skin substitutes clinically tested 
Artificial skin allows the patients to be medically treated 

directly after the incident, also long-time waiting for a labora-

tory-grown epidermis is not necessary. Integra® is the most 

well-known synthetic equivalent of skin in Poland [2]. It was 

applied with the very good results in extensive and deep 

burns [18]. Integra® consists of two layers, lower, making 

up scaffold for the regenerating tissue, contains bovine 

collagen and separated from shark cartilage chondroitin, 

and the top thin, protecting layer made of polysiloxane. The 

bottom layer undergoes resorption, however he top should 

be removed accordingly to progress of the treatment [19]. 

Porosity is the essential element of the structure of the 

bottom layer with the diameter of pores 20-125 µm, which 

is optimum for the migration of the endothelium cells and 

fibroblasts. Integra® is resorbable material, so no surgical 

removal is necessary.

Clinically tested biosynthetic skin is Biobrane® – the 

material made of polyamide fabric coated with a thin layer 

of polysiloxane and collagen [19]. It can be settled with ke-

ratinocytes if needed. Strong interaction of Biobrane® with 

blood coagulation factors in the wound facilitates its adhe-

sion to injured surface. The presence of pores in Biobrane® 

makes possible the transduate drainage and the penetration 

of locally applied antibiotics. Biobrane® is a bioinert material. 

A certain problem of applying this biosubstitute is non-re-

sorbable polyamide and the necessity of removing it, after 

total or partial healing of the damaged skin. Biobrane® is 

suitable mostly for the treatment of epidermis loss and not 

extensive dermis damage [2]. 

Another skin biosubstitute based on resorbable polyg-

lycolide-co-lactide is Dermagraft® settled with fibroblasts 

[2,20]. Fibroblasts produce collagen, growth factors, gly-

cosaminoglycan and fibronectin facilitating regeneration. 

No medical complications or rejection of this substitute were 

observed in clinical investigations. Substitute for epidermis 

is TransCyte® composed of the top semipermeable layer of 

polysiloxane and the lower layer consisting of polyamide 

mesh covered with the bovine collagen and fibroblasts. 

TransCyte® found the use as a dressing for slowly healing 

wounds or temporarily in patients waiting for the biosynthetic 

skin substitute.



6 TransCyte® znalazł zastosowanie raczej jako opatrunek na 

czas oczekiwania na biosyntetyczny substytut lub na dłużej 

gojące się rany.

Biomateriały polimerowe do regeneracji skóry – prob-

lemy i wyzwania

Badania i próby zastosowań klinicznych zamienników 

skórnych jakie dotąd podjęto dotyczyły zarówno polimerów 

naturalnych jak i syntetycznych [21]. Naturalne polimery, a w 

szczególności kolagen, były pierwszymi biodegradowalnymi 

biomateriałami stosowanymi klinicznie. Kolagen wchodzi 

w skład naturalnej matrycy pozakomórkowej, zapewniając 

mechaniczną wytrzymałość tkankom. Rusztowania na bazie 

kolagenu, w postaci gąbek, są popularnymi rusztowaniami 

trójwymiarowymi do regeneracji skóry, dobrze tolerowanymi 

przez organizm, wykazującymi biodegradowalność i bardzo 

wysoką biozgodność w porównaniu do syntetycznych po-

limerów [22]. Dodatkowo, elektroprzędzenie naturalnego 

kolagenu umożliwia lepszą adhezję i migrację komórek 

[23]. Podstawową zaletą matryc z naturalnego kolagenu 

jest zminimalizowanie odczynu zapalnego.

Coraz większą popularność zyskują również materiały 

oparte na elastynie [24]. Jest ona naturalnym polipeptydem, 

wchodzącym w skład matrycy pozakomórkowej i odpowiada 

głównie za elastyczność tkanek. Innym kluczowym polime-

rem obecnym w skórze człowieka jest kwas hialuronowy. 

Pełni on ogromnie ważną funkcję regulatora ilości wody 

hydratacyjnej. Badane są więc także rusztowania na bazie 

kwasu hialuronowego pęczniejące pod wpływem wody, ale 

zachowujące strukturę mikroporowatą i nanowłóknistą [25]. 

W procesie elektrospinningu połączonym z techniką wyłu-

gowywania soli otrzymano hybrydowe rusztowania zawiera-

jące kolagen, elastynę i kwas hialuronowy. Rusztowania te 

mogą być potencjalnie używane jako tymczasowe podłoża 

w inżynierii tkankowej [26]. Stwierdzono, że trójwymiarowe 

rusztowania z estrowej pochodnej kwasu hialuronowego, 

wspomagają wzrost chondrocytów w testach in vitro [26]. 

Jednak jako polimery pochodzenia zwierzęcego niosą ry-

zyko przeniesienia chorób.

Inny, występujący naturalnie w algach morskich polimer, 

kwas alginowy, nie rozpuszcza się w wodzie, za to bardzo 

łatwo w środowisku wodnym pęcznieje. Po wyodrębnieniu 

z alg najczęściej przetwarza się go do postaci rozpuszczal-

nych w wodzie soli sodowych lub bardzo słabo rozpusz-

czalnych soli wapniowych. Alginiany te są formowane do 

postaci włókien i wykorzystywane m.in. do otrzymywania 

wchłanialnych opatrunków lub nici chirurgicznych [27]. Algi-

niany, jako polimery pochodzenia roślinnego, są całkowicie 

biozgodne i nie niosą ryzyka związanego z materiałami 

odzwierzęcymi. Czysty kwas alginowy, ze względu na 

swoje właściwości chemiczne (kwasowość) ma znacznie 

mniejsze zastosowanie.  Zastosowany został jako czynnik 

buforujący oddziaływanie trietanoloaminy ze sztucznym 

łojem skórnym w badaniach możliwości leczenia trądziku 

[28]. Trietanoloamina ulega pod wpływem kwasu alginowego 

zobojętnieniu i przenika w postaci żelu w głąb sztucznego 

łoju skórnego.

Najczęściej używane w inżynierii tkankowej ubytków 

skórnych polimery syntetyczne to poliglikolid PGA, polilaktyd 

i ich kopolimery [29,30]. Są to polimery resorbowalne cha-

rakteryzujące się czasem degradacji od kilku tygodni do kilku 

miesięcy. Posiadają dużą zdolność do tworzenia włókien i są 

szeroko stosowane jako podłoża matryc tkankowych i do re-

generacji tkanek ze względu na stosunkowo krótki czas de-

gradacji, korzystne początkowe właściwości mechaniczne i 

biokompatybilność. Matryce kompozytowe zawierające włók-

ninę poliglikolową zaproponowano jako klej do skóry (do ze-

spoleń bezszwowych) ze względu na ich zdolność przyspie-

szania regeneracji i doskonałe właściwości klejące [31,32].  

Polymer biomaterials for skin regeneration – the prob-

lems and challenges

Investigations for clinically usable skin substitutes, un-

dertaken so far, were focused on both natural and synthetic 

polymers [21]. Natural polymers, and especially collagen, 

were the first biodegradable biomaterials clinically ap-

plied. Collagen is a basic polymer in the composition of 

the natural extracellular matrix, responsible for mechanical 

endurance of the tissue. Artificial collagen scaffolds, with 

the structure of sponges, are popular three-dimensional 

badding for regenerating skin tissue. In the comparison with 

synthetic polymers, they are well tolerated by the organism, 

biodegradable, and highly biocompatible [22]. Additionally, 

electrospinning of the natural collagen improves its adhe-

sion and cell migration [23]. Important feature of matrices 

made of natural collagen is diminishing of the inflammation 

reaction.

Materials based on elastin also gain more and more 

popularity [24]. Elastin is natural polypeptide, also present 

in the extracellular matrix. It is responsible mainly for elas-

ticity of the tissues. Another key polymer present in skin is 

hyaluronic acid. It plays extremely important regulatory role 

for the amounts of water in the skin tissue. It is presently 

studied for its use in scaffolds expanding in water, and, at 

the same time, maintaining microporous and nanofibrous 

structure [25]. Scaffoldings including collagen, elastin and 

hyaluronic acid were obtained in the electrospinning process 

combined with the technique of salt leaching. They were 

found as very suitable for temporary mechanical support in 

tissue engineering [26]. It was also found, that three-dimen-

sional scaffoldings from the ester derivative of hyaluronic 

acid enhance the growth of chondrocytes in the in vitro tests 

[26]. All three polymers, however, are animal originated, and 

bring the risk of diseases transfer.

Naturally occurring polymer in sea algae, alginic acid, 

does not dissolve in water but very easily expands in volume. 

After separating it from algae, alginic acid is transformed 

into water soluble sodium salt or hardly soluble calcium 

salt. These alginates can be formed into fibers and used for 

highly absorptive dressings [27]. As they are polymers of the 

vegetable origin, they are entirely biocompatible and do not 

carry the risk connected with enzootic materials. Applicability 

of pure alginic acid is considerably smaller comparing to its 

salts due to its chemical properties (acidity). It was applied 

as the buffer for the interaction of triethanoloamine with 

artificial skin sebum as a potential method for acne vulgaris 

treatment [28]. Triethanoloamine, under the influence of the 

alginic acid, undergoes neutralization and penetrates much 

easily inside the structure of artificial skin sebum.

The most often used for skin regeneration synthetic 

polymers are polyglycolide PGA, polylactide and their co-

polymers [29,30]. These polymers are resorbable with the 

degradation time from several weeks to several months. 

They can be easily processed into fibers, and are often 

applied as scaffolds for laboratory-grown tissue as well as 

in the site of injury, mainly because of comparatively short 

time of degradation, proper initial mechanical properties 

and biocompatibility. Composite matrices containing poly-

glycole nonwoven fabric were proposed as glue for the skin 

(for junctions where sutures are impossible) because of 

perfect adhesive properties and the ability of accelerating 

the regeneration, simultaneously [31,32]. It is also pos-

sible to obtain the copolymer PLGA showing intermediate 

properties between pure PLA and PGA. The properties of 

the copolymer may be controlled by the number of both 

monomers or the length of blocks of PGA and PLA. Pure 

polymers as well as copolymers are highly biocompatible, 

and easily undergo mechanical processing and forming, and 

enable to obtain appropriate 3-D micro- and nanostructures,  



7Poprzez regulację liczby merów lub długości bloków PGA 
i PLA można uzyskać kopolimer PLGA o właściwościach 
pośrednich pomiędzy wyżej wymienionymi rodzajami po-

limerów. Jest on biozgodny, łatwo ulega obróbce mecha-

nicznej, pozwalającej na produkcję wielu postaci i struktur 
oraz regulowanej szybkości degradacji. Ponieważ komórki 
wykazują dobrą adhezję do PGA, a PGA nie zakłóca ich 
proliferacji, stosuje się go w postaciach mikro- i nano- trój-
wymiarowych podłoży. Zastosowanie biodegradowalnego 
PLGA do ukierunkowanej regeneracji tkanek polega na tym, 
że stanowi on przenikalny materiał zanikający po ukształto-

waniu się tkanki docelowej [33].
Opracowano także otrzymywanie, w procesie stapiania, 

porowatych membran z mieszaniny polilaktydu PLLA i poli-
kaprolaktonu PCL [30]. Późniejsza ekstrakcja PCL prowadzi 
do porowatego PLLA. Średnica porów może być kontrolowa-

na, co umożliwia wzrost komórek różnej wielkości. Materiał 
ten jest też potencjalnym substratem do zastosowania 
w kontrolowanym uwalnianiu substancji bioaktywnych. 
Sam polikaprolakton, choć jest polimerem biozgodnym, 
charakteryzuje się zbyt małą szybkością degradacji by 
być zastosowany jako substytut skóry. Cylindryczne rusz-

towania PCL, ze stopniowo rosnącymi rozmiarami porów 
wzdłuż długości, otrzymywane są metodą ultrawirowania  
i wykorzystywane są w badaniach wpływu rozmiaru porów 
na wzajemne oddziaływanie komórek i tkanek in vitro 

[34]. Szybkość biodegradacji PCL można modyfikować 
przeprowadzając kopolimeryzację kaprolaktonu z innymi 
monomerami. Przykładem są kopolimery ε–kaprolaktonu 
z (D,L)–laktydem charakteryzujące się znacznie krótszym 
czasem degradacji [35,36].

Polimerami, które w ostatnich latach są intensywnie 
badane jako biomateriały w medycynie regeneracyjnej są 
poliuretany, których zaletą jest możliwość projektowania ich 
budowy chemicznej tak, by uzyskać określone właściwości 
fizyczne i mechaniczne. Otrzymano porowate rusztowania 
poliuretanowe z wzajemnie połączonymi porami o średnich 
rozmiarach 200-400 μm i stosunku porów do objętości 85% 
[20]. Porowate, trójwymiarowe rusztowania poliuretanowe 
przygotowywano również za pomocą metody wymywania 
soli połączonej z odwirowywaniem [37], gdzie rozpuszczal-
nik stanowiła mieszanina dimetyloformamidu (DMF) i tetra-

hydrofuranu (THF). Membrany otrzymane w tych warunkach 
posiadają wzajemnie połączone pory, wyraźnie określone 
rozmiary porów i strukturę, dobrą przepuszczalność wody  
i zadowalającą poręczność chirurgiczną. Możliwe jest poten-

cjalne zastosowanie tych membran jako pokrycie zranionej 
skóry oraz, w połączeniu z chondrocytami, w leczeniu 
uszkodzeń chrząstek stawowych. Mikroporowate membrany 
dla inżynierii tkankowej produkowane były także z nowego 
biodegradowalnego poliuretanu na bazie heksametylenodi-
izocyjanianu, polikaprolaktonu i 1,4:3,6-dianhydrosorbitolu 
[38]. Czas degradacji takiego PU jest długi i wynosi ok. 3 
lat. Membrany były przetrzymywane w roztworze długo-

łańcuchowego poliprenolu roślinnego w n-heksanie w celu 
aktywowania wzajemnego oddziaływania komórka – tkanka 
[38]. Syntezowano również termoplastyczne elastomery 
których prekursorem był uretan: poliester uretan (PU)  
i poliuretan z segmentami mleczanowymi [39]. Segment 
mleczanowy powodował zwiększenie biokompatybilności 
i biodegradowalności poliuretanu. Biodegradowalne poliu-

retany ze zmiennym stosunkiem segmentów hydrofilowych 
do hydrofobowych, a zatem o różnych czasach degradacji, 
otrzymywano na bazie hydrofilowego tlenku polietylenu  
i hydrofobowego polikaprolaktonu [40].

W fazie badawczej są materiały bazujące na poli-
estrach. Najczęściej są to kopolimery blokowe. Bada-

nia tych kopolimerów dotyczą, w mniejszym stopniu 
regeneracji skóry, a bardziej tkanki miękkiej w ogóle.  

and to regulate speed of degradation. Many kinds of cells 
show very good adhesion to PGA, and PGA does not disturb 
their proliferation. As PGA is permeable and disappears 
(degrades) during the creation of the target tissue, it can be 
used for guided regeneration of tissues [33].

Porous membranes were also produced from a mixture 
poly-L-lactide PLLA and polycaprolactone PCL, in the 
process of melting [30]. Later extraction of PCL leads to 
porous PLLA. The diameter of pores can be controlled 
making possible growth of cells of various size. The blend 
is also a potential substrate to the use in controlled release 
biologically active compounds. Polycaprolactone itself, 
although it is highly biocompatible polymer, has limits of its 
applicability as a substitute of the skin due to its very slow 
degradation. Cylindrical scaffolds made of PCL, with pores 
gradually changing the size along the length, were obtained 
by centrifuging. They were used for in vitro investigations 

of the influence of pore size on the reciprocal interaction of 
cells and tissues [34]. The speed of the biodegradation of 
PCL can be modified by copolymerization of caprolactone 
with different monomers. The copolymers characterizing 
considerably shorter times of degradation were synthesized 
from ε–caprolactone and (D,L)–lactide [35,36].

Polyurethanes PU have increasingly attracted attention 
during last years, and they were studied as potentially very 
good biomaterials for regenerative medicine. Their advan-

tage is possibility of designing their chemical structure lead-

ing to definite physical and mechanical properties. Porous 
polyurethane scaffolds with porousity of 85 vol%, the pores 
open of the average size 200-400 μm, was reported [20]. 
Porous, three-dimensional PU scaffolds were also prepared 
using the method of salt leaching combined with centrifuga-

tion [37]. Dimethylformamide (DMF) and tetrahydrofurane 
(THF) were used as solvents for the preparation of PU 
scaffolds and porous membranes. The latter possessed 
open pores of well defined sizes, and a designed structure, 
the good penetrability of water, and satisfactory handiness 
for surgical operating. The membranes were applied as 
protective covering of wounded skin, and/or, together with 
chondrocytes seeded on them, in the treatment of the carti-
lage damages. New biodegradable polyurethane based on 
hexamethylenediisocyjanate, polycaprolactone and 1,4:3,6-
dianhydrosorbitol [38] was used for obtaining of microporous 
membranes for tissue engineering. The degradation time 
of such PU is long, approx. 3 years. Immersing the mem-

branes in the solution of long-chain vegetable polyprenol 
in n-hexane increases biological activity of the membranes 
and facilitate interaction between cells and the tissue [38]. 
Thermoplastic elastomers were also reported. The precur-
sors for synthesis of such PU were poly(esterurethane) (PU) 
and polyurethane with lactate segments [39]. The lactate 
segments were added to increase the biocompatibility and 
biodegradability of PU in order to improve polyurethane 
applicability to soft tissue replacement and drug delivery 
systems. Biodegradable polyurethanes with different relative 
length of hydrophylic and hydrophobic segments, and, in 
consequence, various times of degradation, were received 
basing on hydrophilic poly(ethylene oxide) and hydrophobic 
polycaprolactone [40].

In the investigative stage there are also materials based 
on polyesters. The strongest attention is focused on block 
copolymers as very promising materials substituting or 
reinforcing soft tissue in general, and, in that, regeneration 
of skin. On the medical market a polyester-based substitute 
of the soft tissue (PolyActive®) exists. Its molecules are 
poly(ethylene terephtalate)-block-poly(buthylene terephta-

late). It is used for scaffolding in the soft tissue engineer-
ing [41,42]. Biodegradable polyesters, polyalkanoates 
PHA, showing very promising properties are produced in 



8 W handlu obecny jest substytut tkanki miękkiej (PolyActi-
ve®) oparty na poli(tereftalanie etylenu)-blok-(tereftalanie 

butylenu). Może być wykorzystywany na rusztowanie w 

inżynierii tkanki miękkiej, w tym skóry [41,42]. Obiecującymi 

poliestrami są otrzymywane w procesach biotechnologicz-

nych biodegradowalne polihydroksyalkaniany. Obecnie 

są to przede wszystkim: poli(3-hydroksymaślan) (PHB), 

poli(3-hydroksywalerianian) i poli(5-hydroksywalerianian) 

PHV oraz ich kopolimery. Pianki PHB wykazujące znaczną 

porowatość (85%) zostały otrzymane przy użyciu techniki 

wymywania soli. W badaniach na szczurach nie wykazały 

żadnej toksyczności [43]. Pozytywny wynik przyniosły 

także próby hodowli keratynocytów na podłożach z poli-

hydroksyalkanianów, przy czym stwierdzono, że wyższa 

hydrofobowość powierzchni polimeru pozwala na szybszy 

wzrost komórek. 

Zwiększenie biozgodności materiału polimerowego lub 

poprawa innych jego właściwości uzyskiwana jest często 

poprzez dodatek związków organicznych bądź nieorga-

nicznych o znanej aktywności biologicznej, włókien lub 

nanocząstek. Prowadzone są takie badania także dla 

substytutów skórnych. Przykładem może być modyfikacja 

PHB bioszkłem i/lub nanorurkami węglowymi [43]. Badano 

także wpływ dodatku witaminy E na zdolność regeneracji 

tkanki skórnej [43]. Otrzymano rusztowania kompozytowe 

poli(hydroksymaślanu-ko-hydroksywalerianianu) PHBV z 

bioaktywnym wollastonitem [44]. Stwierdzono, że dodatek 

wollastonitu polepsza hydrofilowość kompozytów, której 

uwydatnienie obserwuje się w zależności od zawartości 

wollastonitu. Ponadto zmiany pH i stężenia jonów w symulo-

wanym płynie ustrojowym z rusztowaniami kompozytowymi 

pokazują, iż kompozyty uwalniają jony wapnia i krzemu, 

które mogą zobojętniać środowisko i stabilizować pH roz-

tworu pomiędzy 7,2 a 7,8. 

Stosunkowo nowym rozdziałem w inżynierii tkankowej są 

hydrożele. Dzięki swoim właściwościom upodobniającym 

je do miękkich tkanek, a także dzięki biokompatybilności, 

trombogenności i dobrej przepuszczalności dla tlenu i innych 

rozpuszczalnych w wodzie metabolitów tworzą środowiska 

bardzo wydajne i zapewniające szybszy wzrost komórek 

w porównaniu do membran polimerowych [45]. Wysoko 

uwodnione hydrożele lepiej naśladują chemiczne i fizyczne 

warunki środowiskowe matrycy pozakomórkowej, co pozwa-

la na dobrą fizyczną integrację z uszkodzonym miejscem i 

sprzyja namnażaniu i różnicowaniu się komórek [46]. Hy-

drożele na bazie poli(glikolu etylenowego), poli(alkoholu wi-

nylowego) lub kopolimerów poli(tlenku etylenu) i poli(tlenku 

propylenu) stanowią bardzo dobre podłoże do namnażania 

komórek [45,47]. Szersze omówienie tego tematu wykracza 

jednak poza ramy tego artykułu.

Podsumowanie

Obecnie na rynku medycznym istnieje kilka polimero-

wo-tkankowych substytutów skóry, które zyskały uznanie 

kliniczne i pozwalają uzyskać rezultat regeneracji podobny 

jak przy przeszczepach autologicznych. Najważniejszym po-

limerem w tych substytutach jest kolagen. Jako produkt po-

chodzenia zwierzęcego stwarza jednak ryzyko przenoszenia 

chorób. Poszukiwanie nowych materiałów umożliwiających 

skuteczną regenerację rozległych ubytków skórnych jest 

więc wciąż bardzo aktualnym problemem. Wydaje się, że 

w świetle wszystkich dotychczasowych badań, największe 

szanse mają substytuty tkankowe z tkanką zaszczepioną 

na resorbowalnym rusztowaniu z polimeru syntetycznego. 

Niezwykle intensywny rozwój inżynierii tkankowej w po-

łączeniu z coraz lepszymi i precyzyjnie dostosowanymi 

materiałami pozwala oczekiwać w nieodległej przyszłości 

satysfakcjonujących rezultatów.

biotechnological processes. Several of them are presently 

commercially available, namely, poly(3-hydroxybutyrate) 

(PHB), poly(3-hydroxyvalerate) and poly(5-hydroxyvaler-

ate) PHV and their copolymers. Foams of PHB showing 

considerable porosity (85%) were prepared using salt leach-

ing technique. They did not exhibit any toxicity in medical 

tests on rats [43]. The tests of cultivation of keratinocytes 

on PHA scaffolds also brought positive results. It was also 

affirmed that higher hydrophobicity of the surface of the 

polymer allowed for quicker growth of cells. 

Improvement of biocompatibility of a polymer material or 

its other properties is often achieved through the addition of 

organic or inorganic compounds having specific biological 

activity. Often, they are in the form of fibres or nanoparticles. 

Such modifications are also investigated for skin substitutes. 

The modification of PHB with bioglass or carbon nanotubes 

can be a good example [43]. The influence of the addition 

of the vitamin E on the ability of the regeneration of the skin 

tissue was also studied [43]. Composite scaffoldings of poly-

hydroxybutyrate-polyhydroxyvalerate PHBV with bioactive 

wollastonite were tested [44]. It was affirmed that the addition 

of wollastonite increases hydrophilicity of composites, which 

can be regulated with the amount of the additive. Moreover, 

changes of pH and the concentration of ions in simulated 

body fluid during immersion of the wollastonite containing 

composite, indicate release of calcium and silicon ions which 

can neutralize the environment and stabilize the pH of the 

solution in the range of 7.2 and 7.8. 

Relatively new materials in tissue engineering are hy-

drogels. Their properties make them similar to soft tissues, 

they are usually biocompatible, atrombogenic, and show 

good penetrability of oxygen and different solvable in water 

metabolites. Hence, they provide friendly environments ena-

bling faster and more effective growth of cells in comparison 

with polymer membranes [45]. Highly hydrated hydrogels 

simulate, much better than membranes, the chemical and 

physical environmental conditions of the extracellular matrix 

what allows good physical integration with the injured site, 

and supports cell growth and differentiation [46]. Hydrogels 

based on poly(ethylene glycole), poly(vinyl alcohol) or co-

polymers of ethylene and propylene oxides can serve as 

very good scaffolds for in vitro cultivation of cells [45,47]. 

Broader discussion goes, however, beyond this article.

Conclusions

Several polymer-tissue hybrid skin substitutes are 

present on the medical market. They attained the clinical 

acknowledgement as biomaterials supporting skin regenera-

tion similarly to autografts. Collagen is the most important 

polymer in these substitutes. However, as a product of the 

animal origin it brings a risk of the transfer of diseases.  

The search for new materials enabling the effective regene-

ration of extensive skin damages is still an important issue. 

In the light of the existing data it seems that substitutes 

consisting of skin cells settled on resorbable scaffolds made 

of synthetic polymer are of the largest chances to fulfill the 

clinical expectation.  Extraordinarily intensive development 

of tissue engineering together with enhanced and precisely 

designed materials let us expect the satisfactory results in 

the near future.
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